Hej alla glada elever och föräldrar!

Nu har du,
, möjligheten att beställa eller komplettera Jönsbergska Idrottsskolans träningspaket till ett
mycket förmånligt pris.
* I träningspaketet ingår t-shirt, shorts, badtofflor, strumpor, och vattenflaska till det mycket förmånliga priset
450kr.
Om du vill komplettera med någon enstaka produkt i ditt träningspaket gäller nedanstående priser.
Du kan också välja att separat köpa till träningsbyxa, träningsjacka, alternativ overall, jacka eller ryggsäck mm till
nedanstående priser. På vår hemsida hittar du bilder och priser på produkterna.

Vi vill i samband med detta utskick passa på att tacka våra klädsponsorer Stadium, Adidas, Lundbergs, ED Bygg,
Ring UP, Nordea, Lindahls, OMT, Lundgrens EL och Agero revision, som har gjort det möjligt för våra elever att
beställa produkter till förmånliga priser. Eventuellt överskott går till Rommeresan. Saknar du något företagsnamn
bland skolans samarbetspartners? Kontakta patrik.andersson@jonsbergska.se för vidare information om
samarbetsmöjligheter.

De storlekar som är nedskrivna på talongen nedan, är de storlekar som eleverna har uppgett vid storleksprovning.
Ni beställer produkter genom att markera rutan till vänster om produktens namn med ett X. Kontrollera så att

storlekarna stämmer och returnera talongen nedan snarast. OBS! Titta på hemsidan för att se vilka storlekar som
finns tillgängliga för de olika produkterna.
-

Om ni önskar beställa träningspaketet, se till att storlekarna på alla produkterna som ingår i paketet (läs *

-

Om ni önskar beställa enstaka produkter ur träningspaketet eller vill beställa tex träningsjacka,
träningsbyxa eller ryggsäck, markera er beställning med ett X i rutan till vänster om produktens namn och fyll

-

ovan) är ifyllda korrekt och markera endast rutan till vänster om ”Träningspaket” med ett X.

i önskad storlek.

Om ni önskar beställa enstaka produkter där storleken inte är förtryckt, fyll i önskad storlek och markera
beställningen med ett X i rutan till vänster om produktens namn.

Om ni önskar ett enstaka plagg där storleken är förtryckt, men storleken är felaktig, styrk över aktuell
storlek och korrigera samt markera beställningen med ett X i rutan till vänster om produktens namn.

OBS! Titta på hemsidan för att se vilka storlekar som finns tillgängliga för de olika produkterna.
OBS! Alla artiklar finns att prova på skolan om ni skulle vara osäkra.

Med vänliga hälsningar

Jönsbergska Idrottsskolan i samarbete med Stadium, Adidas och övriga sponsorer.

%--------------------------------------------------------------------------------Namn:
Markera med ett X i rutorna vad som ingår i din beställning nedan (alla priser inkl. tryck). (OBS! produkterna ovanför
träningsväskorna ingår inte i träningspaketet utan beställes separat genom ett X i respektive ruta):

Träningsbyxa svart, 350kr:

Vår/höstjacka svart, 450kr

Mössa svart, 50kr

Tr.jacka (halvzip) svart, 350kr:

Ryggsäck svart, 250kr:

Vantar svart, 80kr

Tr.jacka (helzip) svart, 300kr:

Väska, svart 300kr:

----------

----------

----------

--------

---

-------T-shirt svart, 180kr:

Shorts svarta, 180kr:

Vattenflaska tryck JBIS, 40kr

Badtofflor, 50kr:

Strumpor svarta, 50kr:

Träningspaket, 450kr (se * ovan)

Vi är inte intresserade av några produkter, vi fixar träningskläder på egen hand.

________________________
Vårdnadshavares underskrift och förbindelse till beställning och betalning.
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